PÁSOVÝ BAGR NAJAMU NJ 08
Kompaktní mini-rypadlo pro základní výkopové práce na stavbě, zahradě, uvnitř staveb i v terénu. Rýpadlo má otevřenou kabinu. Speciálně na
stísněných stavbách a prostorech předvádějí naše mini rýpadla své
přednosti. Lze je rychle přemístit na nepřístupná místa a díky kompaktním rozměrům se na Vaší stavbě či zahradě pohybují velmi obratně.
Tento stroj zvládne práci efektivněji a je to stroj s naprosto nedostižným
poměrem ceny/užitné hodnoty. Je to ideální společník pro libovolnou
aplikaci díky jednoduchému a bezpečnému provozu. Přeprava je usnadněna díky kompaktním rozměrům a hmotnosti menší než 900 kg. NJ08
se velmi snadno přepravuje na přívěsu. K dispozici jsou i přídavná
zařízení a různé těžební a svahovací lopaty.

• Záruka 24 měsíců

Základní parametry:

• Možnost prodloužení záruky (1rok - 9 890Kč)
• Servis 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní

800 Kg

Obsah lopaty:

0,025 m3

Velikost základní lopaty:

v roce, jako agent 007.
+420 724 365 007

Hmotnost:

servis@najamu.cz

380 mm

Naleznete také online:

• Plně dostupné náhradní díly po celou dobu
životnosti stroje
• Možnost ﬁnancování - Operativní leasing / Úvěr

Máte nějaký dotaz? kontaktujte nás na:

najamu@najamu.cz
najamu@najamu.cz

www.najamu.cz/sk/pl

+420 602 531 884

Výkonové parametry
Koop

naftový motor
výkon

8.6 kw/3600r/min

vrtání

70x55
ZANEDA

hlavní pumpa

16 Mpa

tlak hydraulického systému
motor otoče
motor pojezdu

SJ-TECH (MP-1-160)
KERSEN (OMS-2450)

pojezdová rychlost

1.5km/h

Pracovní parametry
max.hloubka kopání

1650 mm

max. dosah kopání

2610 mm

max. výsypná výška

1850 mm

max. poloměr kopání

2850 mm

min. poloměr otáčení

1330 mm

max. výškový dosah přední radlice

345 mm

max. hloubkový dosah přední radlice

255 mm

Transportní rozměry
celková délka

2770 mm

celková šířka

896 mm

celková výška

1490 mm

Ostatní parametry
délka pásů

1230mm

výška kabiny nad zemí

380 mm

poloměr otáčení kabiny

784 mm

šířka bagru

896 mm

šířka pásů

180 mm

světlá výška

132 mm

výška pásů

320 mm
10 L

objem palivové nádrže

16L

objem hydraulické nádrže

najamu@najamu.cz

www.najamu.cz/sk/pl

+420 602 531 884

